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नागपुरचे वायू प्रदष
ु ण रोखण्यासाठी महत्त्वाच्या उत्सर्जन स्रोताांची
माहहती : सीईईडब्ल्यू-अर्जन एममशन

नागपुरच्या एकूण स्वच्छ हवा योजनाांमधील फक्त २० टक्के योजना प्रत्यक्ष प्रदष
ु ण रोखण्यात
सक्रिय
नागपूर, ३० र्ून २०२० : नागपुरच्या स्वच्छ हवा धोरणामध्ये वायू प्रदष
ु णाच्या स्रोताांच्या
माहहतीचा समावेश नसल्याचे आज प्रससद्ध झालेल्या कौन्ससल ऑन एनजी, एस्हॉयसमेंट अॅण्ड
वॉटर (सीईईडब्लल्यू) आणण अर्बन एसमशनच्या स्वतांत्र अभ्यास अहवालात नमूद करण्यात आले
आहे . तर दस
ु रीकडे, उत्सजबन स्रोताांची माहहती दे णाऱ्या महाराष्ट्रातील पाच आराखडयाांमध्ये

चांद्रपुरच्या आराखडयाचा समावेश आहे . वायू प्रदष
ु ण कमी करण्यासाठीचे प्रयत्न, अचूक उत्सजबन
स्रोताांवर भर दे णे आणण कमाल प्रत्यक्ष पररणाम गाठणे याांसाठी अत्यांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून

स्रोताांचा शोध, त्याांचे मॅपपांग आणण त्याांचा वाटा क्रकती याचा अांदाज यावर अहवालात भर दे ण्यात
आला आहे . नागपूरच्या स्वच्छ हवा धोरणाणमध्ये अमलर्जावणीसाठीच्या कायदे शीर आदे शाचा
अभाव असल्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे .

भारतातील नॅशनल क्लीन एअर प्रोग्राम (एनसीएपी- राष्ट्रीय स्वच्छ हवा कायबिम)मध्ये

नागपूरसह १०२ शहराांचा समावेश आहे . २०२४ पयंत प्रदष
ु ण करणाऱ्या कणाांची घनता २०३० टक्क्याांनी कमी करण्यासाठी शहरननहाय प्रदष
ु ण ननयांत्रण आणण स्वच्छ हवेसाठीचा आराखडा

यात माांडण्यात येत आहे . सध्या, नागपूरसाठीच्या आराखडयात नमूद करण्यात आलेल्या
उपाययोजनाांमध्ये ८० टक्के वाटा दे खरे ख, ननयोजन, प्रस्ताव, तयारी, तसेच छाननी, ओळख,
खातरजमा, र्ांदी घालणे,आणण आरां भ करणे, सादर करणे, ननयोजन, प्रनतर्ांध व जाहहरातीांचा
आहे . म्हणजेच, कृतीतील फक्त २० टक्के भाग प्रत्यक्ष प्रदष
ु ण ननयांत्रण उपाययोजनाांना दे ण्यात
आला आहे . सशवाय, नागपरू मधील कृती आराखडयात ३८ टक्के दळणवळण क्षेत्रावर भर दे ण्यात
आला आहे आणण २० टक्के लन्ययत उद्योगाांवर. अर्बकारणाचा

पवचार यात केलेला नसल्याने

नागपरू च्या आराखडयात काही ठरापवक कामाांसाठी लागणाऱ्या आर्र्बक गरजाांचा अांदाज माांडण्यात
आलेला नाही.

"लॉकडाऊनच्या काळात नागपूरमधील एकमेव रीअल-टाईम मॉननटररांग स्टे शनवर PM2.5च्या
पातळीमध्ये ३० टक्क्याांची घट झाल्याची नोंद झाली. अर्ाबत, शहरातील दीघबकालीन वायू प्रदष
ु ण

ननयांत्रणासाठी २० लाखाांहून अर्धक लोकसांख्येसाठी शहरात एकमेव मॉननटररांग स्टे शन असणे ही

अपुरी सोय आहे . महाराष्ट्र प्रदष
ु ण ननयांत्रण मांडळ आणण नागपूर महानगर पासलकेने एकत्र येत
आणखी काही मॉननटररांग स्टे शसस उभारणे आणण या योजनाांच्या अमलर्जावणीतील प्रगतीवर

दे खरे ख ठे वण्यासाठी रॅ क करता येतील असे काही ननदे शक तयार
करण्यावर भर द्यायला हवा," असे सीईईडब्लल्यम
ू धील सांशोधक आणण या अहवालाच्या सहलेणखका
तनश्र
ु ी गाांगल
ु ी म्हणाल्या.

सीईईडब्लल्य-ू अर्बन एसमशन अहवालात असेही नमद
ू करण्यात आले आहे की नागपरू शहराच्या
आराखडयात १७

पवपवध सांस्र्ाांमधील ६६ उपाययोजनाांचा समावेश करण्यात आला आहे . मात्र,

महाराष्ट्र प्रदष
ु ण ननयांत्रण मांडळ (एमपीसीर्ी) नागपूरमधील अवघ्या २० टक्के कृतीांसाठी जर्ार्दार

असेल. तर, नागरी स्र्ाननक सांस्र्ा आणण राज्य पररवहन पवभागावर सुमारे ६० टक्के भार
असेल. इतकेच नाही, ३४ टक्के जर्ार्दारी पवपवध सांस्र्ाांवर टाकण्यात आली आहे . सशवाय,

स्वतांत्रपणे केलेल्या अांदाजावरून लक्षात येते की नागपुरातील २१ टक्के प्रदष
ु ण शहरी सीमाांच्या

र्ाहे र तयार होत असावे. परां तु, प्रादे सशक समसवयाची खातरजमा करण्यासाठी या आराखडयात
कोणत्याही प्रकारची तजवीज नाही.

"पवपवध सांस्र्ाांमध्ये ३० टक्के कामाांचे पवभाजन झाल्याने जर्ार्दारीची पवभागणी हा महत्त्वाचा
मुद्दा ठरतो. त्यामुळेच, सहभागी सांस्र्ाांमध्ये प्रत्येक स्वतांत्र मुद्द्याच्या आधारे कामाांची

जर्ार्दारी सोपेवणे महत्त्वाचे आहे ," असे सीईईडब्लल्यूमधील सांशोधक आणण या अहवालाच्या
सहलेणखका कुररांजी सेल्वराज म्हणाल्या.
चांद्रपूरसाठीचा आराखडा
नेमून हदलेल्या कामाांसाठीच्या आर्र्बक तरतुदीचा समावेश चांद्रपूरच्या आराखडयात नाही. नॉनअटे नमें ट म्हणजेच प्रदष
ु ण रोखण्यात यशस्वी न झालेल्या शहराांमध्ये समावेश असलेल्या

चांद्रपुरात अर्धक प्रदष
ु ण असणारा औद्योर्गक पररसरही आहे . चांद्रपूरच्या आराखडयात नमूद
करण्यात आलेल्या कृतीांमधील सुमारे ३० टक्के भाग औद्योर्गक आणण ऊजाब प्रकल्पाांमधील

प्रदष
ु ण कमी करण्यासाठी आहे . औद्योर्गक प्रदष
ु ण कमी करण्यासाठीच्या सवब उपाययोजनाांना

अमलर्जावणीसाठी १२ महहसयाांचा कालावधी दे ण्यात आला आहे . खरे तर, ८० टक्क्याांहून अर्धक
योजनाांच्या अमलर्जावणीसाठी एक वषाबहून कमी कालावधी दे ण्यात आला आहे .
"नजीकच्या काळातील उपाययोजनाांचा भरणा अर्धक असलेल्या चांद्रपूरसाठीच्या आराखडयाांच्या
सांदभाबत अमलर्जावणीसाठी आर्र्बक तरतुदीचा अांदाज र्ाांधणे अत्यांत महत्त्वाचे आहे . सशवाय,

सवब जर्ार्दार सांस्र्ाांच्या प्रयत्नाांची नोंद करण्यासाठी ररपोहटं ग प्रणाली स्र्ापली जायला हवी,"
असे कुररांजी सेल्वराज म्हणाल्या.
महाराष्ट्राचा आराखडा

या

अहवालानुसार

महाराष्ट्रातील

१७

पैकी

फक्त

अमरावती,

औरां गार्ाद, कोल्हापरू , चांद्रपरू आणण मांर्
ु ई या पाच नॉन-अटे नमें ट शहराांच्या कृती आराखडयात
उत्सजबन स्रोताांची माहहती समापवष्ट्ट आहे . अर्ाबत, या माहहतीमळ
ु े प्रत्यक्ष कृती करण्यात
सकारात्मक र्दल झालेला नाही.

सशवाय, १७ शहराांपैकी फक्त अमरावती, र्दलापरू , मांर्
ु ई, नासशक, पण
ु े आणण सोलापरू या सहा
शहराांच्या कृती आराखडयात सवब कामाांसाठीच्या आर्र्बक गरजा नमद
ू करण्यात आल्या आहे त.
सीईईडब्लल्य-ू अर्बन एसमशनच्या अहवालात असेही नमद
ू करण्यात आले आहे की महाराष्ट्रात

अनेक शहरे नॉन-अटे नमें टमध्ये येत असून राज्यातील स्वच्छ हवा धोरणे भारतातील इतर
राज्याांच्या अत्यांत वेगळी आहे त. मात्र, क्षेत्रननहाय उत्सजबन ननयांत्रण लयय, शहरननहाय

प्राधासयिम आणण सवब क्षेत्राांमधील वायू प्रदष
ु ण ननयांत्रणाच्या यशाची नोंद करण्यासाठी एकसमान

ननयम या साऱ्याची वानवा असल्याने राज्यात या धोरणाांची अमलर्जावणी होण्यात पवलांर् होऊ
शकतो.
नुकत्याच केलेल्या अभ्यासावर आधाररत सीईईडब्लल्यू-अर्बन एसमशन पवश्लेषणात भारतातील १०२

शहराांच्या मासयताप्राप्त कृती आराखडयाांचा अभ्यास करण्यात आला आहे . यात नागपूर,
चांद्रपूरसोर्तच महाराष्ट्रातील इतर १५ शहराांचा समावेश आहे .
कायजपद्धती
सीईईडब्लल्य-ू अर्बन एसमशन अहवालात सांर्ांर्धत पवषयावरील वाङ्मयाचा अभ्यास करून स्वच्छ हवेच्या
धोरणाांमधील महत्त्वाच्या मुद्द्याांचा वेध घेण्यात आला आहे . कायदे शीर चौकट, स्रोताची माहहती,

जर्ार्दारीचे वाटप आणण प्रस्तापवत पयाबयाांची आर्र्बक ्यवहायबता या मुद्द्याांच्या आधारे १०२ भारतीय

आराखडयाांची समीक्षा करण्यात आली आहे . तसेच, पवपवध राज्याांमधील आराखडयाांची तुलना आणण
स्वच्छ हवेच्या ननयोजनासांदभाबत दृन्ष्ट्टकोनाांमधील फरक अभ्यासण्यासाठी पवश्लेषणात्मक
साांन्ख्यकीचा वापर करण्यात आला आहे .
सीईईडब्ल्यूर्द्दल
कौन्ससल ऑन एनजी, एस्हायसमेंट अॅण्ड वॉटर ही दक्षक्षण आसशयातील एक आघाडीची, ना नफा
तत्वावर चालणारी सांशोधन सांस्र्ा आहे . सांसाधनाांचा वापर, पुनवाबपर आणण गैरवापर स्पष्ट्ट करून

साांगण्यासाठी सांस्र्ा डेटा, एकान्त्मक पवश्लेषण आणण धोरणात्मक सांपकब अनुसरते. आपल्या स्वतांत्र
आणण उच्च दजाबच्या सांशोधनाांचा असभमान र्ाळगत, आम्ही सावबजननक तसेच खासगी सांस्र्ाांशी

भागीदारी करून ्यापक प्रमाणावर लोकाांपयंत पोहोचतो. २०२० मध्ये सीईईडब्लल्यच
ू ा पस
ु हा एकदा २०१९

ग्लोर्ल गो टू र्र्ांक टँ क इांडेक्स रीपोटब मधील सवब नऊ पवभागाांमध्ये समावेश करण्यात आला होता. या
सांस्र्ेला सातत्याने जगातील आघाडीच्या पयाबवरण र्दल र्र्ांक टँ कमध्ये समापवष्ट्ट करण्यात आले आहे .
अर्धक माहहतीसाठी आम्हाला हि्वटरवर @CEEWIndia इर्े फॉलो करा.

अर्जन एममशनर्द्दल
अर्बन एसमशन (UEinfo) ही वायप्र
ू दष
ु णा र्ार्त माहहती, सांशोधन आणण पवश्लेषण करणारी
स्वतांत्र सांस्र्ा आहे . वायप्र
ु दष
ु णाच्या पवषयातील एकत्रत्रत माहहती आणण सांदभाबसाठी या सांस्र्ेची
ननसमबती करण्यात आली. UEinfo तफे एकमेव असे भारतभरातील हवेच्या दजाबचा अांदाज दशबवणारे

ऑनलाईन पोटब ल चालवले जाते. यात खास हदल्लीसाठी सखोल उपाययोजना दशबवणारा सेक्शन ही आहे .
UEinfo तफे एअर पल्यश
ु न नॉलेज असेसमेंट (APnA) ससटी प्रोग्रामही रार्वला जातो. यात एसशया
आणण आक्रिकेतील १० एअरशेडस आणण भारतातील ५० एअरशेडसमधील उत्सजबन, प्रदष
ु ण आणण
स्रोताांची माहहती उपलब्लध आहे . अर्धक माहहतीसाठी आम्हाला हि्वटरवर @urbanemissions इर्े फॉलो
करा.

सांपकब :
ररर्धमा सेठी, riddhima.sethi@ceew.in; 9902039054
समहीर शहा, mihir.shah@ceew.in

